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I ORGANIZACJI REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

W artykule omówiony został problem logistyki procesów budowlanych. Zwrócono uwagę na zależność kształtowania pro-

cesów logistycznych od zastosowanej technologii i organizacji budowy. W uzasadnieniu podano szereg przykładów pokazują-

cych integrację logistyki zaopatrzeniowej i produkcyjnej w budownictwie, wymagających zastosowania podejścia Just In Time 
(JIT).  Omawiane przypadki zilustrowano fotografiami.     

 

WSTĘP 

Logistyka jest dziedziną wiedzy ekonomicznej, badającą prawi-
dłowości i zjawiska przepływu towarów i informacji w gospodarce, a 
także poszczególnych jej ogniwach. [10]. 

W szerokim rozumieniu traktuje się ją jako zintegrowany sys-
tem kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu dóbr 
materialnych oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających 
do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między pozio-
mem świadczonych usług (obsługi odbiorców) a poziomem i struktu-
rą związanych z tym kosztów [4]. 

Logistykę można określać jako proces zarządzania całym łań-
cuchem dostaw, który jest rozumiany jako działalność związana z 
przepływem produktów i usług [5]. 

Podstawowym celem procesów logistycznych jest zapewnienie 
sprawności przepływu i właściwa organizacja obsługi klienta przy 
minimalizacji ponoszonych kosztów. Na sprawność przepływu 
należy patrzeć z punktu widzenia dostarczenia produktu logistycz-
nego kolejnym uczestnikom procesów gospodarczych według zasa-
dy „7R" (ang.) - po przetłumaczeniu na język polski 7W  [2], [3], [9}: 

 right product (właściwy produkt),  
– right quantity (właściwa ilość),  
– right quality (właściwa jakość),  
– right place (właściwe miejsce),  
– right time (właściwy czas),  
– right customer (właściwy klient),  
– right price (właściwa cena).  

Istnieje również formuła 4C związanej z klientem (Customer), 
która obejmuje jego potrzeby, koszty związane z nabyciem danego 
dobra, wygodę zakupu, dostarczenie niezbędnych informacji.  

Sprawne zarządzanie procesami logistycznymi, dokonywane 
za pomocą skoordynowanych i zintegrowanych działań, jak również 
czynności, usystematyzowane zgodnie z logiką procesu zarządza-
nia, gwarantują sprawny przepływ materiałów oraz wyrobów goto-
wych w poszczególnych systemach logistycznych [8] 

W budownictwie zachodzą procesy robocze nie stosowane w 
innych gałęziach gospodarki a logistyka zasobów produkcji budow-
lanej jest uwikłana w uwarunkowania wynikające z jej cech specy-
ficznych. Specyfika projektów inwestycyjno-budowlanych jest w 
głównej mierze zdeterminowana cechami produktów - obiektów 
budowlanych [1], [7].  

W obsłudze logistycznej przedsięwzięć budowlanych można 
wyróżnić następujące sposoby [11]: 

– zaopatrzenie w zasoby rozproszone – przez niezależne łańcu-
chy dostaw poszczególnych wykonawców; planowanie dostaw, 
wybór dostawców, itd. leży w zakresie obowiązków wykonaw-
ców ich służb logistycznych, 

– zaopatrzenie całego przedsięwzięcia zorganizowane w sposób 
scentralizowany przez służby logistyczne generalnego wyko-
nawcy, 

– zaopatrzenie przez organizacje logistyczne istniejące lub utwo-
rzone specjalnie na potrzeby przedsięwzięcia, 

– mieszane modele wyżej wymienionych sposobów zaopatrzenia. 
Model systemu logistycznego przedsięwzięcia budowlanego 

musi odzwierciedlać specyfikę robót budowlanych [6]. 

1. SPECYFIKA BUDOWLANYCH PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH Z PERSPEKTYWY PROCESÓW 
LOGISTYCZNYCH 

Budownictwo stanowi dziedzinę techniki, w której realizacja ko-
lejnych procesów technologicznych odbywa się w specyficznych 
warunkach, które powodują, że przebieg całego przedsięwzięcia 
budowlanego różni się znacząco od przebiegu produkcji o charakte-
rze przemysłowym.  

Obiekty budowlane mają oryginalny charakter, bowiem nawet 
tzw. projekty typowe wymagają adaptowania do warunków lokaliza-
cyjnych, np. sposób posadowienia wynika ze szczegółowych para-
metrów gruntowo-wodnych podłoża. Szczegółowa lokalizacja wzno-
szonych obiektów determinuje z kolei szereg uwarunkowań w obrę-
bie procesów logistycznych. Powoduje też trudności związane ze 
stabilnym zatrudnieniem pracowników o wymaganych kwalifikacjach 
- jest źródłem ryzyka personalnego. Utrudnia ona obsługę portfela 
projektów przez przedsiębiorstwa wykonawcze i powoduje przestoje 
oraz zwiększenie kosztów robót budowlanych.  

Konieczność indywidualnego traktowania każdego wznoszone-
go obiektu budowlanego powoduje, że za każdym razem mamy do 
czynienia z zadaniem o charakterze projektowym. Realizacja takich 
samych obiektów, lecz wykonywanych w różnej porze roku lub 
zlokalizowanych w odmiennych warunkach geograficznych, może 
nadawać budowie zupełnie odmienne rozwiązania technologiczne i 
organizacyjne. Skutkiem tego mogą być różnice w wielkości cyklu 
realizacyjnego podobnych obiektów budowlanych. Indywidualny 
charakter budowy wynika także z możliwości zastosowania określo-
nych metod planowania przebiegu robót, np. metody planowania 
sieciowego opracowano dla tzw. przedsięwzięć jednostkowych, w 
których można jednoznacznie określić ich czas trwania. Z kolei 
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metoda potokowa, bazująca na znanej w przemyśle metodzie pro-
dukcji taśmowej ma ograniczony zasięg w projektowaniu przebie-
gów procesów budowlanych. Coraz większe znaczenie w uprzemy-
słowieniu budownictwa ma prefabrykacja. Polega ona na przenie-
sieniu niektórych procesów technologicznych z placu budowy do 
stacjonarnych zakładów prefabrykacji, gdzie produkcja organizowa-
na jest jak w produkcji przemysłowej. Pomimo, że współczesne 
środki transportowe umożliwiają przewóz dużych i ciężkich prefa-
brykatów, to problemem pozostaje koszt transportu elementów. 
Zależy on głównie od odległości wytwórni prefabrykatów od placu 
budowy. Dla dużych odległości bardziej opłacalne są wytwórnie 
przyobiektowe. Inną cechą charakterystyczną prowadzenia budów 
jest brak ciągłości w wykonywaniu analogicznych procesów budow-
lanych, skutkujący nierównomiernością zapotrzebowania na środki 
produkcji i pracy. 

Zwrócić też trzeba uwagę na rozproszenie obiektów w terenie, 
co utrudnia organizację robót budowlanych i zwiększa zakres pro-
cesów transportowych. 

Realizacja budowy wymaga właściwego zagospodarowania 
placu budowy, stąd w trakcie jej wykonywania zespoły robocze, 
materiały oraz maszyny przemieszczane są wzdłuż frontu robót (w 
przeciwieństwie do zakładu przemysłowego, w którym obrabiany 
detal jest zwykle przenoszony na kolejne stanowiska robocze). 
Dodatkowo cecha ta wywołuje konieczność ciągłego przemieszcza-
nia zasobów produkcyjnych z baz przedsiębiorstwa budowlanego 
na poszczególne budowy oraz z jednego placu budowy na drugi. 
Ponadto odmienne lokalizacje poszczególnych budów wymagają 
indywidualnego organizowania zaopatrzenia w materiały i sprzęt. 
Rozmieszczenie planowanych obiektów budowlanych może być 
źródłem trudności w pozyskaniu wysoko kwalifikowanych pracowni-
ków, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych procesów 
technologicznych. Dlatego w budownictwie obserwuje się małą 
stabilność w zakresie ilościowego utrzymania pracowników. 

Prace budowlane, zmierzające do wzniesienia obiektów 
budowlanych, wykazują duży zakres ingerencji w środowisko 
naturalne, są wręcz czynnikiem kształtowania tego środowiska.  

Większość robót budowlanych realizowana jest na otwartym 
powietrzu, stąd ich przebieg uzależniony jest od panujących warun-
ków atmosferycznych. Ujemne temperatury powietrza, intensywne 
deszcze i silne wiatry są czynnikami utrudniającymi wykonywanie 
robót zgodnie z harmonogramem, dlatego coraz częściej buduje się 
prowizoryczne osłony dla niektórych stanowisk roboczych, co za-
bezpiecza wybrane procesy technologiczne przed wpływem nieko-
rzystnych zjawisk pogodowych. Zakłócenia procesów budowlanych, 
wywołanych czynnikami atmosferycznymi, stanowią ważny problem 
projektowy i realizacyjny, ponieważ zapobieganie oddziaływaniu 
warunków pogodowych na ich przebieg jest przeważnie kosztowne i 
skomplikowane pod względem organizacyjnym. Aby zminimalizo-
wać negatywne skutki wpływu zmienności pogody, należy dążyć do 
opracowania takiego harmonogramu realizacji robót, w którym 
roboty szczególnie wrażliwe na działanie warunków atmosferycz-
nych będą zaplanowane poza okresem zimowym. 

Duże rozmiary i długowieczność obiektów budowlanych 
powoduje, że skutki ich wznoszenia są wieloletnie, a często wręcz 
nieodwracalne. Przy tym zużywają znaczne ilości surowców i 
materiałów oraz wymagają dużych nakładów pracy ludzi i maszyn. 
Są też zwykle kosztowne.  

Ich realizacja wymaga współdziałania wielu podmiotów – 
uczestników procesu inwestycyjnego, reprezentujących m.in. 
inwestora (sponsora), projektantów, wykonawców poszczególnych 
procesów – często specjalistyczne przedsiębiorstwa, administrację i 
nadzór budowlany, instytucje finansowe, władze lokalne. Te 
odrębne podmioty rządzą się własnymi prawami, zatem konieczna 

jest koordynacja ich działań, uwzględniająca ich cele. Należy też 
zaznaczyć, że podmioty projektów inwestycyjno-budowlanych 
realizują zwykle współbieżnie kilka przedsięwzięć, często znacznie 
rozproszonych w terenie, o stałym położeniu, wymagających 
indywidualnego zagospodarowania placu budowy, likwidowanego 
po zakończeniu prac budowlanych. Występuje konieczność 
ciągłego przemieszczania zasobów produkcyjnych z baz 
przedsiębiorstwa budowlanego na poszczególne budowy oraz z 
jednego placu budowy na drugi. Prace budowlane w dużej części są 
wykonywane na otwartym terenie, co uzależnia je od warunków 
atmosferycznych w sposób losowy – ryzyko pogodowe.  

Losowy charakter produkcji budowlanej, obok czynników per-
sonalnych i atmosferycznych, wywołują też trudności związane z 
zaopatrzeniem budowy w surowce, materiały i sprzęt (maszyny 
i urządzenia) oraz ich awaryjność. Oddziałują one z różnym natęże-
niem na procesy budowlane, wywołując szereg ryzyk w każdym 
projekcie. Wpływ czynników losowych na przebieg robót powinien 
być uwzględniany już na etapie projektowania harmonogramów 
budowlanych. 

2. UWARUNKOWANIA LOGISTYKI ZAOPATRZENIA, 
LOGISTYKI PRODUKCJI I ODBIORU ODPADÓW  
W BUDOWNICTWIE 

Na tle specyfiki realizacji budowlanych projektów inwestycyj-
nych procesy logistyczne można scharakteryzować następująco: 
– logistyka w realizacji procesów budowlanych jest w znaczącej 

mierze logistyką zaopatrzeniową, 
– w procesach logistycznych, obsługujących podstawowe procesy 

budowlane, dominujące znaczenie mają te, które zabezpieczają 
budowy w materiały masowe, 

– wymagania interesariuszy budowlanych projektów inwestycyj-
nych stymulują procesy globalizacyjne, co wpływa na decyzje w 
ramach logistyki zaopatrzeniowej, 

– różnorodność zapotrzebowania zasobowego budowlanych 
projektów inwestycyjnych wymaga wykorzystania zróżnicowa-
nych systemów logistycznych także na poziomie międzynaro-
dowym, 

– organizacja obsługi logistycznej procesów budowlanych wyma-
ga zastosowania metody Just In Time (JIT). 
Budowlane projekty inwestycyjne są ściśle powiązane z logi-

styką zaopatrzenia (która znajduje się na wejściu systemu logi-
stycznego), logistyką produkcji i odbioru odpadów. Głównym celem 
logistyki zaopatrzeniowej jest pozyskiwanie surowców, materiałów i 
półfabrykatów potrzebnych do zapewnienia ciągłości i rytmiczności 
procesów budowlanych. Do zrealizowania tego celu konieczne są 
określone czynności logistyczne. Z tego względu logistykę zaopa-
trzenia można ujmować czynnościowo. Oznacza to, że zawiera ona 
czynności związane nie tylko z magazynowaniem, tworzeniem 
zapasów, ale także z całą procedurą opracowywania zamówień i 
dokonywania zakupu surowców i materiałów. Rozwój rynku surow-
ców i materiałów sprawił, że wzrosła rola czynności związanych z 
zakupem na rynku globalnym. Istotne dla skuteczności zaopatrzenia 
stały się: organizacja procesu zakupów, formy współpracy z do-
stawcami, elementy negocjacji warunków dostawy i zapłaty. Z punk-
tu widzenia sprawności dostarczania przez dostawców zakupywa-
nych surowców i materiałów zgodnie z logistyczną ideą: dokładnie 
na miejsce, na czas, ważną kwestią stała się również analiza kosz-
tów i efektów związanych z procesem zaopatrzenia. 

Z punktu widzenia łańcuchów logistycznych przedsiębiorstwa 
budowlane należą do specyficznych. Ich dostawcami są zazwyczaj 
producenci lub hurtownie dóbr produkcyjnych. Ponieważ wyrobem 
finalnym w budownictwie są obiekty budowlane, to one są przed-
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miotem sprzedaży. Zróżnicowanie zakresu rzeczowych i informa-
cyjnych procesów logistycznych w budownictwie sprawia, że obok 
typowych funkcji i czynności, takich jak: zakup, transport, magazy-
nowanie, sprzedaż itp., występują funkcje specyficzne, wynikające z 
charakteru procesów budowlanych. Tutaj z powodzeniem znajduje 
zastosowanie metoda JIT, która pozwala na efektywne zaprojekto-
wanie zaopatrzenia na dany surowiec w procesie produkcji. Ozna-
cza to dostarczenia zasobów produkcyjnych "dokładnie na czas" i 
bezpośrednio na miejsce wbudowania,  co minimalizuje koszty ich 
magazynowania. 

Zastosowanie tej metody jest wyrazem integracji logistyki zao-
patrzeniowej i produkcyjnej. Wywołuje to konieczność wprowadze-
nia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych oraz utworzenia wła-
ściwej infrastruktury.   

3. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA WZNOSZENIA 
OBIEKTÓW BUDOWLABYCH A PROCESY  
LOGISTYCZNE   

3.1. Możliwości realizacji obiektów budowlanych  

W literaturze wskazuje się wiele rodzajów  budownictwa, które 
dzieli się ze wzglądu na ich kategorię. Wśród jednej z najpopular-
niejszych podziałów wymienia się [12]: 
– Lokalizacje  (miejskie, wiejskie) 
– Przeznaczenie (mieszkaniowe, lotniskowe, użytku publicznego, 

przemysłowe, komunikacyjne, energetyczne, sanitarne, rolnicze, 
wodne, wojskowe), 

– Wysokość (niskie, średniowysokie, wysokie, wysokościowe)  
– Położenia w stosunku do terenu (naziemne, podziemne) 
– Konstrukcje (szkieletowe, murowane, mieszane) 
– Okres użytkowania (tymczasowe, stale) 
– Materiały (drewniane, murowe, stalowe, betonowe, żelbetowe, 

mieszane) 
– Technologie (tradycyjne, uprzemysłowione, mieszane). 

Rozwój materiałów i nowe rozwiązania technologiczne sprawia-
ją, że powstają coraz nowsze rodzaje budownictwa, które stanowią 
konkurencje dla budynków wykonanych z tradycyjnych materiałów 
(wykorzystywanych w budownictwie tradycyjnym), jakimi są cegła, 
żelbet czy beton. Warto jednak zaznaczyć, że również budynki 
tradycyjne, przez które rozumie się budynki o ścianach murowych, i 
dachach najczęściej o konstrukcji drewnianej, ulegają unowocze-
śnieniom, co stymuluje zmienność rozwiązań technologiczno-
organizacyjnych.  

Trzeba zauważyć, że w toku wznoszenia obiektów budowla-
nych, zarówno kubaturowych jak też liniowych mamy do czynienia z 
procesami budowlanymi, regulowanymi wymaganiami technologicz-
no-organizacyjnymi jak też procesami logistycznymi, zapewniają-
cymi zabezpieczenie procesów budowlanych w niezbędne zasoby. 

Przyjęta technologia i organizacja wykonania obiektu budowla-
nego, jako  metodologia jego realizacji, przesądza zwykle większość 
koniecznych do zastosowania środków technicznych oraz sposób 
zorganizowania procesów budowlanych. W ich przebieg muszą być 
wpisane procesy logistyczne.  

Na podkreślenie zasługują też uwarunkowania placu budowy. 
Jego charakter zależy w szczególności od rodzaju budowanych 
obiektów, które zasadniczo można skategoryzować jako:  
– obiekty liniowe, dla których plac budowy wraz z jego urządze-

niami przemieszcza się wręcz wraz z postępem robót, 
– obiekty kubaturowe, gdzie plac budowy pozostaje w jednym 

miejscu przez cały czas trwania fazy wznoszenia obiektu. Może 
on jednak mieć różne rozmiary, w tym ograniczone. 

3.2. Studium przypadków relacji przebiegu procesów budow-
lanych i logistycznych 

W celu zobrazowania uwarunkowań funkcjonowania procesów 
logistycznych, wynikających z przyjętego rozwiązania technologicz-
no-organizacyjnego przebiegu procesów budowlanych, można 
przytoczyć przykłady realizacji obiektów budowlanych zarówno o 
charakterze liniowym jak i kubaturowym.  

Poniższe ilustracje ukazują kadry z budowy odcina drogowego 
– polskiej autostrady A1 (rysunki 1, 2 I 3) oraz wznoszenia obiektów 
kubaturowych na terenie centrum biznesu La Défense w aglomera-
cji paryskiej (rysunki 4-8).      

Na rysunku 1 można zaobserwować jak proces logistyczny 
mieszanki, przeznaczonej na wykonanie nawierzchni drogowej, 
musi współgrać z procesami rozścielania i wałowania z uwagi na jej 
właściwości. 

 

 
Rys. 1. Autostrada A1 – II etap na odcinku Nowe Marzy - Toruń 
Źródło: fotografia własna – 8 września 2010 r. 
 

Rysunek 2 ilustruje fragment budowli drogowej wykonanej w 
technologii  nasuwania podłużnego. Żelbetowe prefabrykaty mostu 
autostradowego przez Wisłę były przygotowywane na przyczółku 
mostu i jako gotowe elementy były nasuwane filary za pomocą 
siłowników.  

 

 
Rys.2. Autostrada A1 – II etap na odcinku Nowe Marzy - Toruń 
Źródło: fotografia własna – 8 września 2010 r. 
 

Rysunek 3 pokazuje przygotowanie prefabrykatów żelbetowych 
mostu z materiałów (stal i mieszanka betonowa), dostarczonych 
zewnętrznymi i wewnętrznymi odcinkami łańcuchów logistycznych. 
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Rys. 3. Autostrada A1 – II etap na odcinku Nowe Marzy - Toruń 
Źródło: fotografia własna – 8 września 2010 r. 
 

Wznoszenie obiektów na terenie centrum biznesu La Défense 
położonego w aglomeracji paryskiej, jako budownictwo plombowe, 
jest charakterystycznym przykładem budowy w warunkach ograni-
czonego placu budowy (rysunki 4, 5, 6, 7). Taka sytuacja wymusza 
stosowanie podejścia JIT w toku organizowania przebiegu proce-
sów logistycznych, współbieżnych z procesami budowlanymi wzno-
szenia obiektów budowlanych.  

Przedmiotowe obiekty to budynki biurowe wznoszone w tech-
nologii żelbetowej monolitycznej. Wymagają zatem przygotowania 
deskowania, zamontowania zbrojenia i ułożenia mieszanki betono-
wej. Te operacje wymagają logistyki zaopatrzeniowej, docierającej 
do miejsca użycia poszczególnych zasobów, jak też odbioru użytych 
elementów - w szczególności deskowania (patrz: rysunki nr 4, 5, 7).  

Osobnym zagadnieniem jest zabezpieczenie logistyczne pro-
cesów wykończeniowych. Wobec ograniczeń powierzchni placu 
budowy, logistyka elementów wykończeniowych musiała być zorga-
nizowana według zsynchronizowanego transportu łamanego pozio-
mo-pionowego.  

Zadaniem poziomego transportu zewnętrznego było dostar-
czenie elementów wykończeniowych w pobliże pionowych we-
wnętrznych urządzeń transportowych. Z uwagi na znaczne rozmiary 
ładunków (budynki wysokie) i wąski front rozładunku, wymagano 
minimalizacji czasu postoju środków transportu zewnętrznego.   

 

 
Rys. 4. Centrum biznesu La Défense w aglomeracji paryskiej 
Źródło: fotografia własna – 25 września 2013 r. 

 
Rys. 5. Centrum biznesu La Défense w aglomeracji paryskiej 
Źródło: fotografia własna – 25 września 2013 r. 
 

Naprzeciw tendencji minimalizacji czasu trwania operacji pro-
dukcyjnych (procesy budowlane) i logistycznych (dostarczanie 
zasobów produkcyjnych) stosowano wielokrotne ciągi transportowo-
budowlane. Zainstalowano kilka zestawów podnośników platform 
transportu pionowego, jak też wykorzystywano transport pionowy z 
użyciem żurawi budowlanych. Widać to na rysunkach 5, 6 i 7.  

Przeszklenia, widoczne na rysunku 6 świadczą o współbieżno-
ści procesów budowlanych z procesami logistycznymi. Dostarczone 
elementy wykończeniowe są bezzwłocznie wbudowywane we 
wznoszony obiekt.   

 

 
Rys. 6. Centrum biznesu La Défense w aglomeracji paryskiej 
Źródło: fotografia własna – 25 września 2013 r. 
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Rys. 7. Centrum biznesu La Défense w aglomeracji  paryskiej 
Źródło: fotografia własna – 25 września 2013 r. 

 
Rysunek 8 obrazuje zagospodarowanie ograniczonego placu 

budowy. Nie ma tam miejsca na składowanie elementów zaopa-
trzenia budowy w potrzebne zasoby produkcyjne. Plac przyobiekto-
wy jest wykorzystywany do składowania odpadów produkcyjnych.   

 

 
Rys. 8. Centrum biznesu La Défense w aglomeracji paryskiej 
Źródło: fotografia własna – 25 września 2013 r. 

PODSUMOWANIE 

Logistyka w realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych 
ma specyficzny charakter, wynikający ze specyfiki tychże projektów. 
Postrzegać ją trzeba zarówno na poziomie makroekonomicznym, bo 
obsługuje przedsięwzięcia realizowane w różnych miejscach „glo-
balnej wioski”, jak też mikroekonomicznym, gdyż dotyczy pojedyn-
czych organizacji – realizatorów procesów inwestycyjno-
budowlanych, często przedsiębiorstw operujących na rynku mię-
dzynarodowym, zgrupowanych wokół poszczególnych projektów.  

Realizacja procesów budowlanych wymaga sukcesywnego do-
starczania zasobów produkcyjnych, co sprawia konieczność łącz-
nego rozpatrywania organizacyjnego logistyki produkcji (bieżąca 
obsługa logistyczna procesów budowlanych) i logistyki zaopatrzenia 
(zewnętrzne dostawy surowców, materiałów, półfabrykatów i prefa-
brykatów) oraz odbioru odpadów,  

Projektowanie procesów logistycznych realizacji budowy jest 
bardzo ważnym elementem procesu przygotowania dokumentacji 
projektowej. Od niego w znacznym stopniu zależy sprawność wyko-
nania poszczególnych procesów technologicznych, długość cyklu 
realizacji budowy, a co za tym idzie wysokość ponoszonych kosz-
tów realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 

Skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi w budownic-
twie, polegające na podejmowaniu działań, zmierzających do re-
dukcji zakłóceń wzajemnie przenikających się procesów logistycz-
nych oraz procesów budowlanych, jest warunkiem koniecznym 
zapewnienia sukcesu przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Bizon-Górecka J., Determinanty sukcesu przedsiębiorstw bu-
dowlanych jako uczestników projektów realizowanych w mię-
dzynarodowej kooperacji, TNOiK, Bydgoszcz 2011. 

2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C., Zarządzanie logistycz-
ne. PWE, Warszawa 2002. 

3. Fertsch M., Logistyka produkcji, Instytut Logistyki i Magazyno-
wania, Poznań 2003. 

4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt 
zwrotny nowoczesnej firmy, wyd. II, PWE, Warszawa 2000. 

5. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, (wyd. 3 popr.), 
PWN, Warszawa 2006. 

6. Górecki J., Modelowanie logistyki zaopatrzenia budowlanych 
projektów inwestycyjnych, Logistyka 3/2015, s. 1573-1581.  

7. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, 
PWN, Warszawa 1999. 

8. Rojek K. Algorytmy genetyczne w logistyce zaopatrzenia, Auto-
busy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Tom R. 18, 
nr 1-2 / 2017,  s. 53-58. 

9. Shapiro R.D., Heskett J.L., Logistics Strategy: Cases and Con-
cepts, West Publishing, Minessota 1985. 

10. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębior-
stwie, Warszawa 2008. 

11. Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowla-
nych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010. 

12. Wójcik M,  Podstawy budownictwa,  Politechnika Gdańska,  
Wydział Inżynierii  Lądowej i Środowiska, Gdańsk 2010, 

Logistical consequences of technology  
and organization of building objectives 

The article describes the problem of construction logis-

tics process. Attention was paid to the dependence of shaping 

logistics processes on the applied technology and organiza-

tion of the construction. Examples show the integration of 

supply and production logistics in the construction industry, 

requiring the Just In Time approach. The cases are illustrat-

ed with photographs. 

 
Autorzy: 

dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP – Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,  
e-mail:  bizon@utp.edu.pl  

dr inż. Jarosław Górecki – Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy, e-mail: gorecki@utp.edu.pl  

 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1509-5878-autobusy__technika_eksploatacja_systemy_transportowe
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1509-5878-autobusy__technika_eksploatacja_systemy_transportowe

